
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΓΔΟΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

  13,5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.math.aegean.gr/index.php/el/academics-
el/undergraduate-programs-el 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας. Η Πτυχιακή Εργασία 
ισοδυναμεί με 3 προαιρετικά μαθήματα και αντιστοιχεί σε 13.5 ECTS (Πιστωτικές Μονάδες). Για να 
εκπονήσει ένας/μία φοιτητής/φοιτήτρια πτυχιακή εργασία πρέπει να φοιτά τουλάχιστον στο 4ο έτος 
σπουδών και να έχει επιτύχει σε 12 τουλάχιστον Υποχρεωτικά Μαθήματα και σε 4 τουλάχιστον Κατ’ 
Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα. Ο/η ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/φοιτήτρια υποβάλει, από 
κοινού με τον/την επιβλέπων/επιβλέπουσα διδάσκων/διδάσκουσα, αίτηση προς τη Συνέλευση του 
Τμήματος για την ανάληψη της πτυχιακής εργασίας και ορίζεται τριμελής Εξεταστικής Επιτροπή, 
στην οποία συμμετέχει και ο/η επιβλέπων/επιβλέπουσα διδάσκοντας/διδάσκουσα. Ένας/μία 
διδάσκων/διδάσκουσα μπορεί να επιβλέπει ταυτόχρονα το πολύ 3 πτυχιακές εργασίες. Η τριμελής 
Εξεταστική Επιτροπή αποτελείται από 2 τουλάχιστον διδάσκοντες/διδάσκουσες του Τμήματος 
Μαθηματικών εκ των οποίων τουλάχιστον 1 μέλος ΔΕΠ και το πολύ από 1 μέλος ΔΕΠ του Ιδρύματος. 
Όταν ο/η φοιτητής/φοιτήτρια ολοκληρώσει την Πτυχιακή Εργασία την παραδίδει στα μέλη της 
Εξεταστικής Επιτροπής και στη Βιβλιοθήκη. Για την κατάθεση της πτυχιακής εργασίας στη 
Βιβλιοθήκη απαιτούνται: 1 αντίτυπο σε έντυπη μορφή, 1 αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή και 
ηλεκτρονική κατάθεση φόρμας στοιχείων. Η Γραμματεία ορίζει τότε ημερομηνία παρουσίασης της 
εργασίας από το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής. Σύμφωνα με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών, θεσπίζονται εξεταστικές περίοδοι πτυχιακών 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση της εργασίας ο φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα να μπορεί να δουλέψει με τη 
μαθηματική βιβλιογραφία, να εμβαθύνει σε ένα ειδικό μαθηματικό θέμα και να εκφράσει τα 
αποτελέσματα με δικό του/της τρόπο. 

Επίσης, έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει την εργασία δημόσια και να απαντήσει σε ερωτήσεις 
σχετικά με την παρουσίαση.  

Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών και βιβλιογραφίας. Αυτόνομη εργασία. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. Κατανόηση ειδικών θεμάτων. 
Προετοιμασία και παρουσίαση της εργασίας προφορικά. 



εργασιών. Οι περίοδοι ξεκινούν 15 μέρες πριν από κάθε εξεταστική και τελειώνουν 15 μέρες μετά. Η 
παρουσίαση πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος Μαθηματικών (Καρλόβασι Σάμου) και είναι 
προφορική, δημόσια και συνοδεύεται από προφορική εξέταση. Η παρουσίαση της Πτυχιακής 
Εργασίας πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 2 μήνες από την έγκριση ανάληψης από τη Συνέλευση του 
Τμήματος. Η Πτυχιακή Εργασία βαθμολογείται με το μέσο όρο των βαθμολογιών των μελών της 
Επιτροπής. Δύο ή περισσότεροι/ες φοιτητές/φοιτήτριες δεν μπορούν να εκπονήσουν από κοινού 
πτυχιακή εργασία με το ίδιο θέμα. 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Συναντήσεις κατ’ ίδιαν επιβλέποντα καθηγητή με το/τη 

φοιτητή/φοιτήτρια. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Συγγραφή εργασίας 60 

Προετοιμασία 
παρουσίασης 

32,5 

Καθοδηγούμενη μελέτη 60 

Εργαστηριακή, 
υπολογιστική μελέτη 

55 

Αυτοτελής μελέτη 130 

Σύνολο Μαθήματος (25 
ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

337,5 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Ο/η φοιτητής/φοιτήτρια παρουσιάζει την εργασία του σε 
Δημόσια Παρουσίαση. Η τελική αξιολόγηση δίνεται από την 
τριμελή επιτροπή. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 
 
 

 


